
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ Міністерства фінансів України 
2 6 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 

Відділ культури Шепетівської міської ради №67 від 12.08.2021р. 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

1. 1000000 Відділ культури Шепетівської міської ради 02231318 

2. 

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету) 

1 0 1 0 0 0 0 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету) 

Відділ культури Шепетівської міської ради 

(код за Є Д Р П О У ) 

02231318 
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого 
бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету) 

(найменування відповідального виконавця) 

3. 1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва. 

(код за ЄДРПОУ) 

22565000000 
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету) 

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації 
класифікації видатків та видатків та кредитування 

кредитування місцевого бюджету) бюджету) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 

(код бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - ЗОООООгривень, у тому числі загального фонду - 300000 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
1. Конституція України№254 к 96/ВР, 1996р. 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.20Юр. (зі змінами) 

3. Закон України "Про державний бюджет України на 2021рік". 

4. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затрердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

галузі "Культура" 

5.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) 

6.Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки " (зі змінами) 

7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами) 

8. Закон України від 14.12.2010р. №2778-УІ "Про культуру" (зі змінами) 

9. Програма державних, міських, професійних свят та памятних дату м.Шепетівка на 2021 -2025 роки у новій редакції затверджена 4 сесією міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року.№13 

10.Постанова КМУ від30.08.2002 №1298" Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) 

11 Рішення X сесії міської ради від 27/05/2021 2020 року №28 Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік" 



.ржавної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

л Ціль державної політики 

1. Забезпечення діяльності змістовного дозвілля мешканців міста та проведення заходів серед населення регіону. 

7. 

8. 

Мета бюджетної програми 
Підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів на території міста. 

7. 

8. Завдання бюджетної програми 

N3/11 Завдання 

1. Проведення заходів в галузі культура і мистецтво. 

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень 

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

1 
Відзначення державних, міських, професійних свят та памятних дат у 
м. Шепетівка 300000 300000 

Усього 300000 0 300000 



лік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
нрн) 

N з/п 
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 

1. 

Міська програма" 
Державних, міських, 
професійних свят та 
памятних дат у 
м.Шепетівка на 2021-
2025 роки у новій 
редакції" 

300000 300000 

Усього 300000 300000 

11. Результативні показники бюджетної програми: 

Ыз/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат 

300000,00 
Обсяг видатків г р н . 

Рішення IV сесії міської радиУІІІ 
скликання від 24.12.2020 року 

року №13" 

300000,00 
300000,00 



,укту 
..лькість місць,де проводяться 

заходи заходів ОД. 
календарний план проведення 
заходів на 2021 рік 3 3 

Кількість міських заходів ОД календарний план на 2021 рік 25 25 
Кількість учасників міських 
заходів о с і б календарний план на 2021 рік 12994 12994 

0 
3 ефективності 

Середні витрати па проведення 
одного міського заходу 

г р н . 
Розрахунково: (обсяг витрат/ 
кількість заходів) 12000,00 12000,00 

4 якості 

Динаміка кількості людей 
охоплених міськими 
заходами(порівняно з минулим 
роком) 

в і д с о т о к 

Розрахунково( збільшення 
кількості людей охоплених 
міськими заходами у поточному 
році / кількість людей охоплених 
міськими заходами у минулому 
році ) 

80 80 

Керівник уст 
розпорядник 
заступник ке 

ПОГОДЖЕНО: 
Назва місцевого фігіЗн£<ЗййВ&іврТ"ану 
Фінансове управління Шепетівської міської ради 
Керівник місцевого фінансового органу / 
заступник керівника місцевого фінансового / /^ 
органу 

Дата погодження 

М.П. 

Світлана ДЖУС 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

Василь ДРИЩ 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

і 


